
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA 

DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO NATURAL 

San Lázaro s/n 

15781 Santiago de Compostela 

 

Asunto: Solicitude da prohibición da caza na lagoa de Antela  

 

D. /Dª. ___________________________________ con DNI. Nº. __________________________, e con 

domicilio a efectos de notificacións en 

________________________________________________________, teléfono: ____________________. 

EXPÓN: 

Por medio do presente escrito pedimos que se prohíba a caza na lagoa de Antela. 

Unha zona de especial protección para as aves (ZEPA) é unha categoría de área protexida catalogada polos estados 

membros da Unión Europea como «zonas naturais de singular relevancia para a conservación da avifauna ameazada 

de extinción», de acordo co establecido na directiva comunitaria 79/409/CEE e modificacións subseguintes 

(«Directiva sobre a Conservación de Aves Silvestres» da UE). A convención parte do recoñecemento de que as aves 

do territorio europeo son patrimonio común e han de ser protexidas a través dunha xestión homoxénea que 

conserve os seus hábitats. Baixo a Directiva, os estados membros da Unión Europea asumen a obrigación de 

salvagardar os hábitats de aves migratorias e certas aves particularmente ameazadas. 

A Xunta de Galicia autoriza a caza do paspallás (Coturnix coturnix) e pombo torcaz na Lagoa de Antela 

A poboación do paspallás nin é residual na época da súa caza nin resulta acreditado que non implique danos a esta 

ou a outras poboacións para as que sí está prohibida a caza. Ademais está o problema do uso do chumbo nos 

humidais, que no caso de Galicia é particularmente grave, se temos en conta que no Inventario de humidais de 

Galicia só están recollidos os que gozan da protección do Convenio Ramsar, deixando aos que están fóra da Rede 

Natura 2000 totalmente desprotexidos (prohibición en vigor a partir 15 de febreiro do 2023 coma así o dispón o 

regulamento REACH aprobado polo MITECO o 25 de xaneiro do 2021). 

Polo tanto e para garantir a conservación das aves en perigo de extinción que habitan nos humidais como a lagoa de 

Antela é preciso prohibir calquer tipo de caza nestes espazos. 

En virtude do anterior, 

SOLICITA: 

A prohibición da caza na lagoa de Antela e a súa exclusión da resolución anual de caza para os anos 2022/2023. A 

prohibición está xustificada na necesidade da protección das zonas de especial protección para as aves (ZEPA) e o 

perigo que existe para as especies en perigo de extinción para as que arestora sí está prohibida a súa caza e a 

necesaria coherencia da Rede Natura 2000. 

Santiago de Compostela, 25 de marzo de 2022 

 

Asdo.-__________________ 

 

 


